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A bűnbánat szentsége II.  
A Katolikus Egyház Katekizmusa így mutatja be ezt a szentséget: Krisztus a 

bűnbánat szentségét Egyházának valamennyi bűnös tagja, mindenekelőtt azok számára 
alapította, akik a keresztség után súlyos bűnbe estek és így elvesztették a keresztségi 
kegyelmet és az egyházi közösséget megsebezték. Nekik a bűnbánat szentsége új 
lehetőséget nyújt a megtérésre és a megigazulás kegyelmének visszanyerésére. Az 
egyházatyák ezt a szentséget úgy mutatják be, mint "második mentődeszkát a kegyelem 
elvesztésének hajótörése után". 

A keresztség után elkövetett súlyos bűnnel az ember elveszíti a keresztségi 
kegyelmet és megsebzi az egyházi közösséget. Fontos megértenünk, hogy nem az egyház 
közösíti ki a bűnöst, hanem a bűnös rekeszti ki magát az egyházból, ezzel sebet okozva a 
közösségnek. A tékozló fiúról szóló példabeszéd szemléletesen mutatja be ezt a 
folyamatot. 

Jézus arra adta az egyháznak a bűnbánat szentségét, hogy kifejezze a Mennyei 
Atya bűnösöket visszaváró irgalmas szeretetét és visszafogadja közösségébe az „elveszett 
bárányt”. Ez a szentség tehát az egyház és a bűnös számára egy nagy lehetőség, amitől 
nem félni kell, hanem hálás szívvel elfogadva élni vele. 

Mivel az Istennel való szembefordulás és az egyházból való kiszakadás, a személy 
rossz döntésének, tudatos cselekedetének a következménye, ennek a következménynek a 
„gyógyítása” is személyes döntéstől függ. A tékozló fiúnak el kell jutnia arra a 
felismerésre, hogy vétkeztem, és az elhatározásra, hogy felkelek és Atyámhoz megyek. A 
gyóntatónak pedig, aki az irgalmas Atyát képviseli, meg kell győződnie arról, hogy az 
illető őszinte bűnbánattal kéri a megbocsátást és visszafogadást, sőt segítenie is kell őt 
ebben. Amennyiben nem őszinte a bánat és nincs készség a bűnnel okozott „károk” 
enyhítésére, jóvátételére, nem adhat feloldozást. A feloldozható személyt pedig a 
feloldozással visszafogadja az egyház közösségébe és meghívja őt a megtérése fölötti 
örömlakomára.  

A jó szentgyónáshoz szükség van tehát őszinte bűnbánatra, a bűnök bevallására és 
az elégtétel elfogadására. A feloldozás által a bűn, bocsánatot nyer. Az Istennel és az 
egyházzal való kapcsolat helyreáll. Az elégtétel pedig a bűn okozta sebek, „károk” 
enyhítésére, jóvátételére szolgál. 

Jézus példabeszédeiben gyakran hallhatunk arról, hogy a mennyben örülnek a 
megtérő bűnösnek. Ha élek a bűnbánat szentségének lehetőségével, megörvendeztetem 
Istent és szentjeinek közösségét.                                                 András atya 
Egyházközségünk életének néhány adata az elmúlt évről 
 

2018-ban 7 keresztelés volt  (közülük 6 lány), elsőáldozáshoz járult 4 gyermek (mind fiú), 
a bérmálás szentségében részesült 8 fiatal (közülük 5 lány), 1 pár kötött házasságot és 5 
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testvérünket temettük el (köztük 3 nőt). Egész évben – a görögkatolikusokkal együtt – 
több mint 800 szentmise volt templomunkban. Deo gratias! 
 

Események templomunkban 
 

Legutóbbi lapszámunk óta közösségünkben nem történtek anyakönyvezendő 
események. 
Január 15-én megtartotta idei első gyűlését a képviselő testület. Elfogadta a 2018. évi 
számadást és a 2019. évi költségvetést. Megbeszélte az ökumenikus imahét 
templomunkbeli alkalmának előkészítési feladatait és a Debreceni Katolikus Bál 
megvalósításának fontosabb tudnivalóit és teendőit. 
Január 20-án vasárnap 17 órakor az Attila téri görögkatolikus templomban veszi 
kezdetét az idei ökumenikus imahét. 
Január 21 és 26. között templomunkban reggel 7 órakor lesznek a szentmisék, hogy ne 
legyen akadálya az ökumenikus imaalkalmakon való részvételnek. 
Január 25-én Szent Pál megtérése (Pál fordulása). 
Január 26-án szombaton 17 órától  templomunkban lesz az imahét soron következő 
imaalkalma. Szeretettel várjuk a Testvéreket! 
Január 27-én a szentmisén egyházközségünk ifjúsági ének- és zenekara szolgál. 
Február 1-én, első pénteken Pál atya a Mária Légió tagjaival felkeresi a Terápiás Házat. 
Az esti szentmise előtt, ¾ 6-kor kezdjük az elsőpénteki ájtatosságot. 
Február 2. Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony). Egyúttal könyörgőnap  
a szerzetesi hivatásokért. Ezen a napon, az Angyalföld téri volt kápolnánkban 14 órától 
adományokat fogadunk és osztunk rászoruló testvéreink részére. 
Február 3-án a vasárnapi szentmise után titokcsere lesz a Rózsafüzér Társulat tagjai 
számára. Ezen a napon, a szentmisén résztvevő híveket Balázs-áldásban részesítjük. 
Minden hónap harmadik csütörtökjén, az esti szentmise után, szentségimádási órát 
tartunk. 
Csütörtökönként (január 24-ét és a 3. csütörtököket kivéve) az esti szentmise után 
plébánosunk, az érdeklődőknek (felnőttként keresztelésre, vagy elsőáldozásra készülőknek) 
hitbeli felzárkóztató foglalkozást tart. 
 

Közösségünket érintő további hírek  

 2018. december 31-én a nyíregyházi Papi Otthonban, életének 87. évében elhunyt 
dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek. Egyházmegyénk első főpásztorának, 
Bosák Nándornak 1993. június 15-én, a debreceni Szent Anna székesegyházban 
történt püspökké szentelésén társszentelőként vett részt. 2009. április 3. és 5. 
között egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlatát  vezette. Mondjunk érte egy 
fohászt! 

 Január 22-én kezdődik Panamában a 34. ifjúsági világtalálkozó, melyen Ferenc 
pápa is részt vesz. A Magyar Katolikus Egyház képviseletében mintegy 50 fiatal — 
közöttük két ifjú a mi plébániánk közösségéből — utazott a leg délibb közép-
amerikai állam fővárosába a nagy eseményre. Imádkozzunk értük! 
 

Urunk bemutatásának ünnepe 
 

Már az 5. század közepe óta ünnepelték Jeruzsálemben és Rómában. A római liturgiában 
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régebbi neve: Szűz Mária tisztulása, ami az ószövetségi törvényben megkívánt tisztulásra 
és kiváltásra utal. Nyugaton a fény ünnepe is lett ez a nap, ami az elnevezésében is 
kifejezésre jut: Gyertyaszentelő. Az 1092-ben megtartott szabolcsi zsinat a kötelező 
ünnepek közé sorolta, a 20. század eleje óta tanácsolt ünnep. 
 

Honnan ered a Balázs-áldás? 

Szent Balázs a mai Törökországban fekvő egykori Szebaszte, 316-ban mártírhalált halt 
püspöke. A középkorban lett a 14 segítőszent egyike és a torokbetegségekkel szembeni 
égi patrónus. Legendája szerint a keresztényüldözés során börtönbe került. Ott egy 
alkalommal az orvoslásban jártas főpaphoz egy haldokló fiút vittek, kinek torkán akadt 
egy halszálka. „A szent pedig kezeit reá vetvén imádkozott”, s ezzel megmentette a fiú 
életét. A 17. század óta szokásos balázsolás erre a legendára támaszkodik. Az áldás 
szövege nyilvánvalóvá teszi, hogy egyedül Isten az egészség adományozója. 
 

Ó ha Téged sértenek… 
 

Bánt-e bennünket és szenvedünk-e attól, vagy már beletörődtünk, megszoktuk, hogy 
nagyon sok trágárság zúdul ránk nap, mint nap? Közülük most csak a csúnya beszéddel 
és a káromkodással foglalkozom röviden. A csúnya, trágár beszéd sajnos már helyet 
kapott a közbeszédben. Századokkal ezelőtt, és talán a közelmúltig leginkább egyes 
társadalmi csoportok sajátja volt ez a beszédmód (katonák, képzetlen fizikai munkások, 
fuvarosok stb.), de a rendszerváltozás óta átlépte ezeket a korlátokat, gyerekek, nők, sőt 
olykor egyházi személyek is élnek vele. Mi is a csúnya, trágár beszéd? A harag, a 
felháborodás, a frusztráció, a tehetetlenség nyelvi kifejezése, „erőszak nélküli 
agresszivitás”, indulat levezetés. Az indulatos ember szükségét érzi annak, hogy a 
legtiszteltebb és legtisztább személyeket, dolgokat (édesanya, Szűz Mária, szentek, 
szentségek, a férfi és nő kapcsolatának legintimebb megnyilvánulásait stb.) rántsa sárba, 
gyalázza és megtiporja, a legmocskosabb szavakkal említse. Ha a trágár beszéd elszakad 
az azt kiváltó szituációtól, akkor töltelékszóvá válik, miként ez az obszcén szavak 
esetében már megtörtént. 
A káromkodás (a 2. parancsolat elleni bűn: „Isten nevét hiába ne vedd!”), az Istent, a 
Szentháromság személyeit és az Oltáriszentséget szidalmazó, gyalázó beszéd. Amellett, 
hogy mélyen sérti a vallásos érzületet, ha valaki tudatosan teszi, súlyos bűn is. 
Intelligencia, vérmérséklet és önuralom kérdése, hogy használatától saját érdekében tud-e 
tartózkodni a magát kereszténynek tartó ember. (Indulat levezetésként inkább rúgjon bele 
valamibe, vágjon földhöz valamit, vagy közömbös szavakkal üvöltsön egy nagyot, stb. mert ezek 
legalább bocsánatos bűnök.)                           Takács J. 
 

Volt egyszer egy Magyar Szentföld 

Azoknak a katolikusoknak, akiknek nem állt módjában egy szentföldi zarándoklat, 
lehetőséget kívánt nyújtani ahhoz, hogy saját hazájukban ismerhessék meg a Szentföldet, 
Jézus életének helyszíneit.  Létesítését Majsai Mór ferences atya, szentföldi biztos 
kezdeményezte és szervezte, 1932. évi palesztinai utazásáról hazatérve. Hollandiában 
(Cenakelker) és az USA-ban (Washington DC.) volt már akkor hasonló létesítmény. 
1936-ban megvettek a Hűvösvölgyben több telket az építkezés céljaira. Rövidesen itt 
kapott helyet az ún. Szentföldi Múzeum, melyben régészeti, néprajzi stb. tárgyakat, 
maketteket, egykori pénzérméket, szentföldi növények termését stb. állítottak ki 8 
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teremben. A Magyar Szentföld műszaki terveit Molnár Farkas mérnök készítette, aki az 
eredeti helyszínek megtekintése és felmérése céljából hosszabb időt töltött Palesztinában. 
Őelőtte már festő- és szobrászművészek is végeztek odakint helyszíni tanulmányokat. A 
3000 fő befogadására tervezett, a „Megváltó titkai” című templom építése 1940-ben 
kezdődött. Benne 21 palesztinai szenthely másolatát akarták megvalósítani, többek 
között a názáreti házat, a betlehemi Születési barlangot, az utolsó vacsora termét, a 
Golgotát stb. Pl. 1941. szeptember 7-én 10.000 zarándok jelenlétében áldották meg a 10 
hónap alatt létesített Betlehemi Barlangot. A Magyar Szentföldet 1946 végéig kb. 200.000 
zarándok kereste fel. Még a háború alatt is folyt a templomi építkezés 1949-ig, igaz 
lassabb ütemben.(Sok vagont kitevő építőanyag a háború folyamán eltűnt, vagy 
megsérült.) Ekkor a hatóságok lebontatták a templom hazánkban ritkaságnak számító 
feszített kupolaszerkezetét. 1951-ben az AVH szállta meg az épületet, az atyákat 
letartóztatták (Majsai Mór atyát koncepciós perben 10 évre elítélték), a Magyar 
Szentföldet kiürítették. A szakszerűtlen bontások miatt pótolhatatlan értékek 
semmisültek meg. Az épületbe önkényes lakásfoglalók költöztek be, majd eltávolításuk 
után raktárnak, műteremnek, ipari üzemcsarnoknak használták. 1972-től a Fővárosi 
Levéltár raktára lett.       
        Szabó Csaba: A Magyar Szentföld és Budapest Főváros Levéltára c. tanulmánya alapján 
 

Megfontolásra! 

     Azt szoktam mondani, az élet egy nagy fogadás. Az ember belép, terített, minden 
földi jótól roskadozó asztal várja, áll, néz, aztán pakolgatni kezdi a tányérját. Túlpakolja. 
Sétál tovább, mást, jobbat, szebbet, ínycsiklandóbbat lát. És bánkódik: ebből miért nem 
vettem? A fiataloknak számot kell vetniük azzal, hogy ezen a fogadáson nem lehet 
mindenből enni, mindent kipróbálni. Ahhoz kevés az élet. Valamit bátran, jó kedvvel ki 
kell választanunk, s a többiről bátran le kell mondanunk, akkor lesz igazán közünk az 
egészhez.                  Jelenits István OSchP 

Olvasóink figyelmébe 
 

A mi adományaink teszik lehetővé templomunk mértékletes fűtését. Az udvar fűtésére 
sajnos már nincsen anyagi fedezetünk, ezért kérjük, hogy a templomajtót indokolatlanul 
ne hagyják nyitva! 
 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 
 

Január 20. ( évközi 2.vasárnap): Pallag család 
Január 27 (évközi 3. vasárnap) Ifjúság 
Február 3. (évközi 4. vasárnap) Németh család 
Február 10. (évközi 5. vasárnap) Gyarmati család 
Február 17. (évközi 6. vasárnap) Ministránsok 
 

Megér egy mosolyt 
 

Az őserdő olyan terület, ahová emberi kéz még nem tette be a lábát. 


